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Nieuwsbrief 2 Groot onderhoud Maarten de Vriesstraat 
 

 

 
Beste bewoner, 

 

WonenBreburg heeft goed nieuws! Binnenkort starten we met de voorbereidingen voor het groot 

onderhoud. En we kregen een positieve reactie op de plannen van de klankbordgroep. In deze 

nieuwsbrief informeer ik u hierover.  

 

Welke werkzaamheden voert WonenBreburg uit?  

Groot onderhoud betekent ook echt groot 

onderhoud! Wij gaan heel veel doen.  

Belangrijk is dat wij uw woning energiezuiniger 

maken. Denk aan betere isolatie van de muren van 

uw woongebouw, zolder en plafonds van 

souterrains. Daarnaast plaatsen wij nieuwe kozijnen 

en brengen nieuwe erkers aan. Allemaal met met 

HR++ glas. We brengen ventilatieroosters in de 

ramen aan. Ook willen we graag dat u de keuze 

maakt om 6 zonnepanelen op het dak te laten 

plaatsen. Door deze maatregelen kunt u iedere 

maand flink besparen op uw energierekeningen. Hierover leest u meer in de volgende nieuwsbrief. 

Ook voeren we natuurlijk onderhoud uit aan de woningen omdat dat nodig is. We voeren onder 

andere de volgende onderhoudswerkzaamheden uit: 

▪ schilderen het houtwerk aan de buitenkant; 

▪ vernieuwen bij sommige woningen de badkamer, het toilet en de keuken.  

 

 

Advies van klankbordgroep: positief! 

Zoals ik onlangs aangaf in onze laatste nieuwsbrief, 

bespraken wij met een afvaardiging van bewoners uit uw 

woongebouwen het komend groot onderhoud. Zij zijn, samen 

met het bewonersplatform WonenBreburg Breda, erg positief 

over de komende werkzaamheden. Deze bewoners zijn nu 

een klankbordgroep. Met deze groep bespreken wij op 

verschillende momenten het groot onderhoud met elkaar. 

Aan het einde van deze nieuwsbrief kunt u zien welke 

bewoners in de klankbordgroep zitten. 
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Maken van een proefwoning en onderzoek 

Allereerst starten we met het maken van een zogenaamde 

proefwoning. Dit is de woning aan de Maarten de Vriesstraat 

14A. Deze woning hebben we voor dit doel leeg laten staan. 

De aannemer BAM gebruikt deze woning nu als proefwoning. 

In de week van 4 mei 2021 start de aannemer met de 

werkzaamheden in deze proefwoning. Als de werkzaamheden 

in deze woning helemaal klaar zijn, ontvangt u van 

WonenBreburg een uitnodiging om te komen kijken. Zo kunt u met eigen ogen zien hoe de 

woning er na het groot onderhoud uit ziet. De verwachting is dat u in oktober 2021 met uw eigen 

ogen in deze proefwoning kunt zien hoe eruit kan zien na de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

 

Wanneer start het echte groot onderhoud? 

Het groot onderhoud zelf start naar verwachting 

januari/februari 2022. Dit hangt wel af van de 

maatregelen die de overheid oplegt om de verspreiding 

van het corona-virus tegen te gaan. En natuurlijk van 

andere onverwachte gebeurtenissen en 

weersinvloeden. In één van de volgende nieuwsbrieven 

leest u hier ook meer over de planning.   

 

Wanneer krijgt u de volgende informatie? 

In de komende tijd krijgt u steeds meer informatie 

over het groot onderhoud. Eind april 2021 ontvangt 

u de volgende nieuwsbrief. Hier leest u meer 

informatie over onder andere de energiebesparende 

maatregelen. 

 

 

En daarna? 

De planning is dat u in oktober 2021 een uitnodiging krijgt om 

te komen kijken in de proefwoning. Daarvoor ontvangt u van 

WonenBreburg een brochure. Hierin kunt u alles over het 

komend groot onderhoud lezen. Na de kijkdagen in de 

proefwoning komt onze opzichter met de aannemer BAM bij u 

op huisbezoek. Zij nemen met u persoonlijk de werkzaamheden 

door, bekijken met u uw woning, beantwoorden uw vragen en 

leggen de gemaakte afspraken vast. Zo weet u precies wat u 

kunt verwachten als we starten vanaf januari/februari 2022. 
 

 

Wie zitten er in de klankbordgroep? 

Er is in uw buurt een klankbordgroep actief. Zij behartigen 

samen met het Bewonersplatform WonenBreburg Breda de 

algemene belangen van de bewoners. De komende maanden 

overlegt WonenBreburg regelmatig met uw klankbordgroep 

om de voortgang van het komende groot onderhoud te 

bespreken. Wilt u deelnemen aan deze klankbordgroep of wilt 

u uw stem laten horen? Ga dan even langs bij…. 
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Naam Adres 

De heer M. Salha Maarten de Vriesstraat 8B 

De heer B.J. Buynsters Maarten de Vriesstraat 18B 

Mevrouw M.C.L. Kronenberg Maarten de Vriesstraat 22A 

Mevrouw C. Zeegers Maarten de Vriesstraat 22B 

De heer J.C.A. Janssen Maarten de Vriesstraat 5A 

Mevrouw M.E. Schaik Maarten de Vriesstraat 9A 

Mevrouw S.J. van Ham Maarten de Vriesstraat 19B 

Mevrouw Z.E.A. Miraglia Maarten de Vriesstraat 27 
 

Tijdelijk verhuur leegstaande woningen 

Zoals u misschien al in de krant las, is er veel vraag 

naar sociale huurwoningen in Breda. Op dit moment 

staan er 3 woningen leeg. Dit is natuurlijk erg zonde. 

Daarom gaan wij 2 van de 3 woningen deze maand 

tijdelijk verhuren. Dit gebeurt door het bedrijf Ad Hoc. 

Zij verhuren deze woningen tijdelijk tot aan de start 

van het groot onderhoudsproject. Na het groot 

onderhoudsproject verhuren wij deze woningen weer 

voor onbepaalde tijd via de normale weg. Het gaat om 

de woningen Maarten de Vriesstraat 3 en 16 die we nu tijdelijk gaan verhuren. 

 

 

 
 

Heeft u vragen? 

Bel of mail mij gerust. U kunt mij bereiken van 

dinsdag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur via 

r.deleeuwe@wonenbreburg.nl of 076 – 530 84 03.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roger de Leeuwe 

Woonconsulent 
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